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ДОГОВІР №  

ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 

м. Київ 

   

«__» _______ 2020 року  

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Пирятинський делікатес», надалі «Продавець» в особі 

Директора Ананян Рафаеля, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________», надалі «Покупець», в особі Директора 

___________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, 

керуючись Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом газотранспортної системи, уклали даний 

Договір про наступне: 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ: 

Наступні терміни мають відповідні значення в Договорі, які зазначені нижче:  

Оператор ГТС – оператор газотранспортної системи. 

Розрахунковий період – газова доба та/або газові доби протягом газового місяця щодо якого між 

Сторонами визначаються обсяги передачі-прийому природного газу та здійснюються розрахунки. 

Газова доба (D) – газова доба, в якій здійснюється передача-прийом природного газу. Газова доба (D) 

триває з 07:00 дня до 07:00 наступного дня. 

Газова доба (D-1) – газова доба, що передує газовій добі (D). 

Газовий місяць (М) – газовий місяць, в якому здійснюється передача-прийом природного газу. Газовий 

місяць розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої газової доби наступного 

місяця. 

Інформаційна платформа – електронна платформа Оператора ГТС, яка використовується Сторонами для 

оформлення передачі-прийому природного газу (подачі торгових сповіщень). 

Торгове сповіщення на відчуження – інформаційне повідомлення відповідно до форми, встановленої 

Кодексом газотранспортної системи, що направляється Оператору ГТС від Продавця щодо обсягів природного 

газу, які були продані Покупцю. 

Торгове сповіщення на набуття – інформаційне повідомлення відповідно до форми, встановленої 

Кодексом газотранспортної системи, що направляється Оператору ГТС від Покупця щодо обсягів природного газу, 

які біли куплені у Продавця. 

Віртуальна торгова точка – точка в газотранспортній системі з невизначеним фізичним розташуванням, у 

якій Продавець передає, а Покупець приймає природний газ, згідно з вимогами Кодексу ГТС. 

Маржинальна ціна придбання – ціна природного газу, яка розраховується Оператором ГТС відповідно до 

Кодексу ГТС для кожної Газової доби (D) і яка застосовується при розрахунку вартості негативного небалансу за 

цю Газову добу (D). 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець - прийняти і сплатити на умовах 

цього Договору природний газ, надалі - Газ.  

 Продавець, не є кінцевим споживачем Газу, код ЕІС 56Х93000011590Н. 

 Покупець не є кінцевим споживачем Газу, код EIС: __________________. 

1.2. Обсяги газу, що планується передати у власність Покупцю за цим Договором визначаються Сторонами у 

Додаткових угодах, що підписуються уповноваженими представниками Сторін. 

1.3. Загальна вартість Газу, який Продавець передає Покупцю, визначається загальною вартістю обсягу 

фактично переданого Газу на підставі актів приймання-передачі газу, вказаних в п.3.3. Договору. 

1.4. Якість природного газу має відповідати вимогам визначеним Кодексі газотранспортної системи (далі – 

«Кодекс ГТС») та нормативно-правових актах і відповідних стандартах, на які Кодекс ГТС містить посилання. 

1.5. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються Законом 

України «Про ринок природного газу» та Кодексом ГТС. 

1.6. Продавець гарантує, що має усі необхідні права для передачі Газу за цим Договором, гарантує, що Газ 

належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та 

іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, а 

також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження. У випадку недотримання Продавцем 

відповідних гарантій, Покупець є добросовісним набувачем права власності на Газ. 

1.7. Покупець за даним Договором отримує природний газ з метою перепродажу, а не для використання для 

власних потреб або використання в якості сировини. 

 

2. ЦІНА, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ГАЗУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
2.1. Ціна цього Договору складає суму вартості поставленого природного газу та оплаченого протягом 

строку/терміну його дії. 

2.2. Продаж газу здійснюється за ціною, що вільно встановлюється між Продавцем та Покупцем. Ціна 1 000 

м3 (однієї тисячі метрів кубічних) газу та загальна вартість обсягу газу, що передаватиметься у власність Покупця 

протягом газового місяця, визначається Продавцем щомісячно (на наступний газовий місяць) у відповідних 
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додаткових угодах, підписаних сторонами. 

2.3. У разі набрання чинності змін до законодавчих актів, що регулюють питання бази для нарахування ПДВ, 

а також інших змін у законодавстві з питань ринку газу, Сторони зобов'язуються прийняти до виконання вказані 

зміни та узгодити їх шляхом підписання відповідної додаткової угоди до даного Договору. 

2.4. Оплата загальної вартості Газу (п.2.2. Договору) проводиться на поточний рахунок Продавця наступним 

чином: 

2.4.1. Покупець зобов’язаний сплатити вартість Планового обсягу газу, що передається йому у власність 

протягом відповідного газового місяця, на банківський рахунок Продавця на умовах 100% передоплати на підставі 

виставленого Продавцем рахунку на оплату. Сторони у відповідній додатковій угоді та/або у відповідному додатку 

до даного Договору можуть погодити інший порядок здійснення оплати за природний газ. 

2.5. Розрахунки за Газ здійснюються Покупцем шляхом перерахування грошових коштів в національній 

валюті України (гривнях) на розрахунковий (поточний) рахунок Продавця, вказаний у розділі 9 цього Договору.  

2.6. Якщо термін оплати по Договору (згідно п.2.4, п.2.5. Договору) припадає на вихідний (неробочий) день, 

то відповідна оплата повинна проводитись не пізніше наступного робочого (банківського) дня, який слідує такому 

вихідному (неробочому) дню (терміну оплати). 

2.7. У платіжних дорученнях на оплату Газу Покупець обов’язково зазначає: «Оплата за природний газ, 

ресурс (вказується місяць поставки) 2020 року, по Договору купівлі-продажу природного газу № __-__ від __ ____ 

2020 року.». 
 

3.  ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГАЗУ 
3.1. Передача Газу за цим Договором здійснюється у віртуальній точці (VTP) Оператора ГТС та/або у ПСГ 

АТ «Укртрансгаз». 

3.2. Кількість Газу, що передається, визначається у відповідності з обсягом, що вказаний у п.1.2. даного 

Договору.  

3.3. Сторони подають Торгові сповіщення в Інформаційній платформі на відчуження/набуття на Газову добу 

(D) не пізніше 07 год. 00 хв. Газової доби (D). 

3.4. Право власності на газ переходить від Продавця до Покупця у віртуальний торговій точці у значенні 

Кодексу ГТС. Після переходу прав власності на газ Покупець несе всі ризики і приймає на себе всю 

відповідальність, пов’язану з правом власності. 

3.5. Передачу фактично переданого Покупцю об’єму Газу протягом Газового місяця (М) із зазначенням його 

вартості Сторони оформлюють Актом приймання-передачі Газу, складеним останнім днем місяця. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
4.1. Продавець зобов’язаний: 

4.1.1. Подати в Інформаційній платформі Торгове сповіщення на відчуження Покупцю Газу у Віртуальній 

торговій точці в обсягах та на умовах, що передбачені цим Договором. 

4.1.2. Виконати всі вимоги Кодексу ГТС для погодження Оператором ГТС передачу природного газу 

Покупцю.  

4.1.3. Після закінчення Газового місяця (М), направити на електрону адресу Покупця 

_____________________ проекти Актів прийому-передачі Газу. 

4.2. Покупець зобов’язаний: 

4.2.1. Подати Інформаційній платформі Торгове сповіщення на набуття від Продавця Газу у Віртуальній 

торговій точці в обсягах та на умовах, що передбачені цим Договором. 

4.2.2. Оплатити вартість Газу, що передається, на умовах, визначених цим Договором. 

4.2.3. Виконати всі вимоги Кодексу ГТС для погодження Оператором ГТС приймання природного газу від 

Продавця. 

4.2.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання від Продавця на електрону адресу проектів 

Актів прийому-передачі Газу, підписати їх в 2 (двох) примірника та передати на підпис Продавцю. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть 

відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України. 

5.2. У разі не надання Покупцем Торгового сповіщення на набуття в обсягах та на умовах, що передбачені 

цим Договором, або невиконання інших вимог Кодексу ГТС, що стало підставою для відхилення Оператором ГТС 

Торгового сповіщення Продавця на відчуження, сума сплачена Покупцем Продавцю у розмірі вартості 

неприйнятого природного Газу вважається штрафом на користь Продавця і поверненню не підлягає. 

5.3. У разі не надання Продавцем Торгового сповіщення на відчуження в обсягах та на умовах, що 

передбачені цим Договором, або невиконання інших вимог Кодексу ГТС, що стало підставою для відхилення 

Оператором ГТС Торгового сповіщення Покупця на набуття, Продавець повертає Покупцю вартість непереданого 

Газу. Крім того, Продавець сплачує Покупцю різницю вартості непереданого обсягу Газу (якщо вона додатна), яка 

дорівнює різниці вартості Газу за ціною Договору, та вартості Газу за Маржинальною ціною придбання Оператора 

ГТС. 

5.4. За порушення Покупцем грошових зобов’язань (умов та строків розрахунків) згідно з п.2.4. та п.2.5. 
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Договору, Покупець сплачує на користь Продавця, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу 

інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, - пеню за кожний день прострочення у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ.  

5.5. За порушення Покупцем умов оплати Газу по Договору, Продавець в односторонньому порядку має 

право нарахувати господарські санкції, передбачені Договором за таке порушення та здійснити зарахування вже 

отриманих від Покупця коштів (часткової оплати) по Договору в рахунок стягнення суми зазначених господарських 

санкцій (пені, штрафу тощо). 

5.6. Сума грошових зобов’язань Покупця за обсяг отриманого по Договору Газу збільшується на суму 

нарахованих та стягнутих Продавцем згідно п.5.5. та п.5.6. Договору господарських санкцій. 

5.7. У разі неможливості Продавця передати Газ Покупцю відповідно до умов Договору, Продавець 

зобов‘язується протягом 5-ти (п’яти) банківських днів, з моменту отримання письмової вимоги Покупця, повернути 

сплачену останнім вартість Газу по Договору. За порушення Продавцем строків повернення грошових коштів 

Покупцю, Продавець крім суми повернення з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних 

за весь час прострочення, сплачує Покупцю пеню за кожний день прострочення повернення у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ. За такої умови Покупцем пункт 4.2.1.- 4.2.3. не виконується.  

5.8. У випадку повної або часткової відмови Продавця від передачі природного газу за цим Договором, за 

умови дотримання Покупцем умов Договору, Покупець має право вимагати від Продавця сплати штрафу у розмірі 

10,00 (десять) % від вартості такого обсягу газу, від передачі якого відмовився Продавець. 

5.9. У випадку повного або часткового неприйняття Покупцем природного газу за цим Договором, 

Додатковою угодою, Продавець має право вимагати від Покупця сплати штрафу у розмірі 10,00 (десять)% від 

вартості такого обсягу газу, від передачі якого відмовився Покупець, а також вартості понесених витрат на 

закачування такого обсягу газу до ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ». 

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1. Спори, що виникли із цього Договору, вирішуються шляхом двосторонніх переговорів уповноваженими 

представниками Сторін. У випадку неможливості врегулювання спорів в досудовому порядку, спори вирішуються 

в Господарському суді у відповідності з діючим законодавством України без попереднього направлення претензій. 

 

7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов‘язків по даному 

Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин. 

7.2. Під форс-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем Сторони, що 

посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будь-яке або будь-які 

зобов’язання за цим Договором, і така Сторона не могла попередити або подолати таке невиконання розумними 

зусиллями зі своєї сторони. Форс-мажор включає наступні події та обставини, які виникли після підписання 

Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру: 

7.2.1. страйки, локаути та інші виробничі конфлікти; 

7.2.2. законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або урядових 

органів або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у власності уряду, або 

дотримання таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які безпосередньо стосуються 

Сторони, в тому числі такі, внаслідок яких виконання цього Договору однією із Сторін стає невигідним або 

економічно недоцільним та/або роблять незаконним виконання будь-якою із Сторін її зобов’язання за цим 

Договором; 

7.2.3. дії неприятельських держав, війни або військові дії, громадянські та військові заворушення, блокади, 

повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження; 

7.2.4. вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів/переробного обладнання на газотранспортній 

системі або у видобувній системі; 

7.2.5. збій в роботі Інформаційної платформи Оператора ГТС підтверджений письмовою довідкою 

Оператора ГТС, що унеможливлюють виконання цього договору. 

7.3. Сторона не буде вважатись такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим Договором і не буде 

нести відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання будь-яких своїх зобов’язань за цим 

Договором, якщо таке виконання стає неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин форс-

мажору.  

7.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою 

України або іншим уповноваженим органом. 

7.5. Сторона, стосовно якої мають місце обставини форс-мажору, які перешкоджають їй виконувати свої 

зобов’язання за цим Договором, зобов’язується негайно (але в будь-якому випадку, не пізніше 3 (трьох) 

календарних днів з дня настання таких обставин) повідомити іншу Сторону про настання (або припинення) таких 

обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на настання таких 

обставин. 

7.6. Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обґрунтованими розрахунками триватимуть більше ніж 

30 (тридцять) послідовних днів, кожна Сторона може припинити дію цього Договору, повідомивши іншу Сторону 

про це в письмовій формі. 



 

МП Продавця:                                                                          МП Покупця:                                                          Сторінка 4 з 4 

 

7.7. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати Продавцю за Газ, який 

поставлений до виникнення форс-мажорних обставин. 

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами 

та скріплення печатками Сторін (дата, вказана у верхньому правому куті першої сторінки Договору) і діє до «31» 

грудня 2020 року включно в частині постачання газу, а в частині інших зобов’язань – до повного їх виконання 

Сторонами. При цьому Договір являється дійсним за умови наявності відбитку печатки обох Сторін на кожному 

аркуші Договору. 

8.2. Всі доповнення, зміни та додатки до цього Договору, а також щодо розірвання або припинення 

Договору, виконуються у вигляді Додаткових угод, які підписуються Сторонами і являються його невід’ємними 

частинами. 

8.3. Факсові копії, електронні/скан копії цього Договору та додаткових угод до нього мають юридичну силу 

до моменту отримання Сторонами їх оригіналів. 

8.4. Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають 

розголошенню чи використанню Стороною без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним 

законодавством. 

8.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки, передбачені цим Договором, третім 

особам без письмової згоди іншої сторони. 

8.6. Продавець зобов’язується скласти всі податкові накладні в електронній формі з дотриманням умов щодо 

їх реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, у порядку визначеному законодавством, в строк, 

визначений Податковим законодавством України. Податкові накладні мають містити електронні підписи 

уповноваженої платником особи з дотриманням умови, щодо реєстрації цих підписів у порядку визначеному 

законодавством та електронну печатку. У випадку невиконання Продавцем обов’язку з реєстрації податкової(-их) 

накладної(-их) в Єдиному реєстрі податкових накладних, або реєстрації такої податкової(-их) накладної(-их) з 

порушенням строку реєстрації, встановленим в цьому Договорі, Продавець виплачує Покупцю штраф в розмірі, що 

дорівнює 100 % суми податку на додану вартість незареєстрованої податкової накладної. Вказаний штраф 

сплачується за першою вимогою Покупця шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на 

банківський рахунок Замовника протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Продавцем такої вимоги. 

8.7. Терміни, що не визначені в цьому Договорі, мають значення, наведені у Законі України «Про ринок 

природного газу» та у Кодексі ГТС. 

 

9. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

 

ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ: 

ТОВ « Пирятинський делікатес » 

Місцезнаходження:  
Код ЄДРПОУ: 36313601 

Юр. адреса: 37050, Полтавська обл., 

Пирятинський район, 

с. Дейманівка, вул. Наглого Марка, 46 

Рахунок № IBAN: 

UA043282090000026003010012743 

АБ «Південний», код ЄДРПОУ: 20953647,  

Юр. адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 

Код банку: 328209 

 

 

 

Директор 

 

____________________  Ананян Рафаел 

ТОВ «______________» 

 

Місцезнаходження:  
______________________________ 

Ідентифікаційний код: _________ 

р/р _______________ 

в АТ «______________» 

МФО _____________ 

ІПН № ____________ 

Свід. плат. ПДВ №___________ 

тел.: +380 ________________ 

тел.: +380 ________________ 

ЕІС код: _____________________ 

 

Директор 

 

 

___________________/___________ 


